
روش هاي پژوهش تاريخي 

 

  

انتظار . هاي متعددي براي بررسي از چشم انداز تاريخي وجود دارد در بررسي هاي سازماني، در خواست 

به اين امر كمك كند كه بررسي سازماني بيشتر اخالقي، انساني و از نظر » تحول تاريخي« مي رود يك 

روند  در اين فصل). و رولينسن در مطبوعاتكلرك (مديريتي مطابق باشد و كمتر جبرگرايانه جلوه كند

ود روي مجموعه ي گسترده اي از اسناد خرعت بازنگري كردم و از نمونه پژوهش سپژوهشي تاريخي را به 

استفاده نمودم تا در حاليكه اسناد شركت از )  شركت شكالت سازي انگليسي(» كادبري«تاريخي ، شركت 

. سي موضوعات مطرح شده بپردازمرند به برنقطه نظر تاريخي تجزيه و تحليل مي شو

 

  

هدفم، عنوان كردن اين سوال است كه چرا تجزيه و تحليل تاريخي اسناد شركت به ندرت توسط 

محوريت بحث مضمون كشف تفاوتهاي ميان . پژوهشگران سازماني به عنوان راهبرد پژوهشي تلقي مي شود

رشته اي از تصورات غلط راجع به پژوهشي اسناد و  پژوهش هاي سازماني و پيشينه ي دادوستد است كه با

سپس با توجه دادن به زندگي روزمره به . اوراق تاريخي از سوي پژوهشگران سازماني آغاز مي گردد

مقايسه ي مشكل دوره اي بودن تاريخچه كسب و كار در مردم شناسي سازماني كيفي مي پردازم و 

. هاي نوشتاري در تاريخ و بررسي هاي سازماني تاثير گذار است همچنين اينكه چگونه اين امر به استراتژي

 

  

بازنگري روش پژوهش تاريخي 

 

  

اين . ي فرايند پژوهش وتاريخي ذيل را فراهم آورده اند بازنگري اوليه) ۲۰۰۵(جانسون و كريستنسن 

. است) ۲۰۰۳جانسون و كريستنسن و (كتاب درسي پژوهشي شان  ۱۳اطالعات برگفته از فصل 

 

  

وهش تاريخي چيست ؟پژ

 

  

. مند اتفاقات گذشته  به منظور ارائه ي گزارش از اتفاقات گذشته است مپژوهش تاريخي روند بررسي نظا

اين روند تنها جمع آوري داده ها و اطالعات يا حتي توصيف اتفاقات گذشته نيست، بلكه گزارشي سليس 

ي نكات ظريف، خصوصيات و عقايدي  و پويا از اتفاقات گذشته است كه طي تالشي جهت ثبت دوباره

يكي از اهداف اين پژوهش تاريخي . كه اتفاقات را تحت تاثير قرار مي دهند به تفسير اتفاقات مي پردازد

. ارائه ي درك درست از اتفاقات گذشته ست

 

  

 


